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Siguldas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Siguldas novadā uzsākts
identifikācijas karšu projekts
No 30. maija ikviens Siguldas novadā deklarētais iedzīvotājs
tiek aicināts doties uz Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centru (Raiņa ielā 3), lai saņemtu savu identifikācijas karti un izmantotu atlaides, kuras sagādājusi novada pašvaldība un uzņēmēji. Identifikācijas karšu īpašnieki varēs saņemt dažādas priekšrocības, apmeklējot kultūras un sporta pasākumus, izmantot dažādus
pašvaldības iestāžu pakalpojums, bet, pateicoties novada uzņēmēju atbalstam, iedzīvotāji ar novada identifikācijas kartēm varēs izdevīgāk iegādāties preces un pakalpojumus.
Identifikācijas kartes varēs saņemt Pakalpojumu centra darba
laikā pāris minūtēs.
Kartes paredzēts izsniegt novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
no sešu gadu vecuma. Identifikācijas kartes bez maksas saņems
jaunieši līdz 16 gadiem, maznodrošinātie novada iedzīvotāji,
iedzīvotāji ar invaliditāti un pensionāri. Pārējiem kartes cena būs
2,5 lati. Nozaudēšanas gadījumā
kartes īpašniekam būs jāiegādājas jauna karte un atkārtoti jāmaksā izgatavošanas maksa.
“Novadā deklarēto iedzīvotā-

Uzmanību!

Siguldas Novada
svētku laikā,

28. maijā,
no plkst. 10.00 līdz 15.00
dodies uz Siguldas novada
pašvaldības
Pakalpojumu centru un
saņem novada iedzīvotāja
identifikācijas karti
bez maksas!

Šoreiz LASIET:
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. maijs, 2011.

ju identifikācijas kartes ir lieliska
iespēja pašvaldībai pateikties saviem novada iedzīvotājiem par
samaksātajiem nodokļiem un
labs veids, kā rosināt deklarēties
tos, kuri faktiski dzīvo šeit, bet
nodokļus maksā citai pašvaldībai. Radot identifikācijas karšu
projektu, vēlamies palielināt sabiedrības izpratni par to, kur paliek deklarēto iedzīvotāju samaksātie nodokļi, kas veido ļoti lielu
daļu no novada budžeta, kuru
mēs izlietojam, sniedzot iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, uzlabojot novada infra-

Siguldas novada
identifikācijas kartes
piedāvātās priekšrocības
2011. gada vasarā

struktūru, veicot remontdarbus
izglītības un kultūras iestādēs,
nodrošinot sociālos pabalstus un
pakalpojumus, piedāvājot kvalitatīvu izglītību, bagātu kultūras
un sporta dzīvi, kā arī sakārtojot citas sfēras. Ir likumsakarīgi,
ka pašvaldība, sadarbojoties ar
uzņēmējiem, rada priekšrocības
un atlaides deklarētajiem iedzīvotājiem par to, ko viņi ir samaksājuši ar saviem nodokļiem,” par
identifikācijas karšu ieviešanu
stāsta idejas autors, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
!!! Sadarbības partneru piedāvātie pakalpojumi un atlaides
ir apskatāmas interneta vietnē
www.sigulda.lv.
!!! Piedāvājumu klāsts var mainīties.
!!! Aicinām novada uzņēmējus
iesaistīties projektā, piedāvājumus
sūtot uz e-pastu idkartes@sigulda.lv.

KULTŪRAS PASĀKUMI
SPORTA PASĀKUMI
PĀRTIKAS PRECES
VESELĪBA
AUTO APKOPE
AKTĪVĀ ATPŪTA
IZKLAIDE
SKAISTUMKOPŠANA
ĒDINĀŠANA
APDROŠINĀŠANA
Sadarbības partneru piedāvātie
pakalpojumi un atlaides
ir apskatāmas interneta vietnē
www.sigulda.lv.

KĀ SAŅEMT SIGULDAS NOVADA IDENTIFIKĀCIJAS KARTI:
1. Dodies uz Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centru.
2. Saņem un aizpildi anketu,
norādot savu deklarētās dzīvesvietas adresi Siguldas novadā.
3. Uzrādi personu apliecinošu dokumentu un iesniedz aizpildīto anketu Pakalpojumu centra
darbiniekam.
4. Pakalpojumu centra darbi-

Skolēnu nodarbinātības
projekts 2. lpp.

nieks Iedzīvotāju reģistrā pārliecināsies par sniegtās informācijas
patiesumu.
5. Ja uzrādītā informācija ir
patiesa, izvēlies vienu no četriem
ID karšu dizainiem.
6. Ja esi jaunāks par 16 gadiem, maznodrošinātais novada
iedzīvotājs, iedzīvotājs ar invaliditāti vai pensionārs, karti saņem
bez maksas. Pārējiem kartes cena

Bērnudārzu darba
laiks vasarā 3. lpp.

ir Ls 2,50.
7. Atceries, ka nozaudēšanas
gadījumā kartes īpašniekam būs
jāiegādājas karte atkārtoti par
maksu.
8. Pāris minūšu laikā karte
tiek personalizēta – uz tās tiek
uzdrukāts kartes īpašnieka vārds
un uzvārds.
9. Saņem Siguldas novada
iedzīvotāja identifikācijas karti,

Siguldas Novada
svētki 4.-5. lpp.

informatīvo bukletu par kartes priekšrocībām un dodies
izmantot izdevīgos piedāvājumus!
10. Katru mēnesi ielūkojies informatīvajā vietnē www.sigulda.lv,
lai uzzinātu ikmēneša aktuālo
piedāvājumu kultūras un sporta pasākumiem, aktīvās atpūtas
jomā un uzņēmēju piedāvājumus.

Iepazīsties,
Bāriņtiesa 7. lpp.
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Aktualitātes
Siguldas novada pašvaldība un uzņēmēji
vasarā nodarbinās 171 skolēnu
Siguldas novada pašvaldība un novada uzņēmēji no 1. jūnija
līdz 25. augustam 171 novadā deklarētam skolēnam vecumā no
13 līdz 18 gadiem sniegs iespēju apgūt pirmās darba prasmes.
“Šis projekts, kuru sadarbībā
ar novada uzņēmējiem realizējam
jau otro gadu, ir iespēja Siguldas novada pašvaldībai palīdzēt
gan tiem skolēniem, kuri nāk no
ģimenēm, kurām šobrīd klājas
grūti, gan tiem skolēniem, kas
izrādīja savu interesei par darbu
un iesniedza pieteikumus noteiktajā laikā. Skolēniem dalība projektā ir iespēja iepazīt dažādus
amatus un apjaust, cik grūti ir
nopelnīt algu. Esmu gandarīts,
ka, pateicoties uzņēmēju atbalstam, arī šogad mums ir izdevies
nodrošināt darbavietas visiem
novada skolēniem, kuri atbilda
noteiktajiem kritērijiem un vēlē-

jās vasarā strādāt,” stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Siguldas novada pašvaldība aicina skolēnus, kuri pieteikušies darbam vasarā, no 23. līdz 27. maijam
plkst. 14.00–18.00 Dienas centrā
“Cimdiņš” (Kronvalda ielā 4) saņemt norīkojumus uz darbavietām.
Papildu informāciju var saņemt pa
tālr. 67972432 vai 67972671.
Nodarbinātības pasākumos
iesaistītie jaunieši strādās divas
nedēļas vai mēnesi, četras stundas
dienā – kopumā 20 stundu nedēļā,
saņemot atlīdzību atbilstoši valstī
noteiktajai minimālajai darba algai par faktiski nostrādāto laiku.

Siguldas novadā notiek asfaltbetona
bedrīšu un gājēju ietvju remonti

Skolēnu atlīdzība tiks segta no SiSiguldas novada pašvaldības At- ceļu greiderēšana Siguldas novadā.
guldas novada pašvaldības budžeta, tīstības pārvaldes Īpašumu nodaļa Galvenajām gājēju ietvēm notiek
savukārt novada uzņēmēji apmak- informē, ka braukšanas apstākļu papildu apgaismošana un celiņu
sās darba devēja sociālo nodokli. uzlabošanai Siguldas novadā notiek rekonstrukcija.
Novada asfaltbetona ielu bedNodarbinātības pasākumus vasaras asfaltbetona bedrīšu remonts, ielu
brīvlaikā koordinēs Bērnu un jau- horizontālo apzīmējumu ierīkošana rīšu remonts novadā plānots apniešu interešu centrs.
un atjaunināšana gājēju pārējās, kā mēram piecu tūkstošu kvadrātProjektā iesaistījušies gandrīz arī grants ceļu un ielu līdzināšana metru platībā, un to likvidēšanai
Siguldas novada ielās paredzēti
20 novada uzņēmēji un pašvaldības Siguldas novadā.
struktūrvienības. Pašvaldība pateicas
Ielu seguma remontu saskaņā 56 632,40 lati.
Remontdarbus plānots pabeigt
par sadarbību skolēnu nodarbinā- ar iepirkuma konkursa rezultātiem
līdz Siguldas novada svētkiem, kuri
tības projektā SIA “Brūveru īpa- veic a/s “Ceļu Pārvalde”.
šumi”, SIA “Vita markets”, klubam
Prioritāri bedrītes tiek likvidē- risināsies maija beigās, tāpēc aici“KM”, SIA “Kristīne RR”, biedrībai tas novada maģistrālajās ielās un nām novadniekus būt iecietīgiem
“Mores muzejs”, SIA “Furšets”, SIA ielās ar lielu transporta kustības un saprotošiem, lai varam lepoties
“Valenti”, bērnu fondam “Attīstība”, intensitāti. Tiek veikta arī grants ar savu novadu!
SIA “Kaķu māja”, Siguldas Piedzīvojumu parkam, SIA “CSS – Alpine”,
Lielajā talkā savākts 5000 atkritumu maisu
zemnieku saimniecībai “Saulrieti”,
Krimuldas Rehabilitācijas centram,
Lielā talka 30. aprīlī Latvijā un Īpašumu nodaļas Zaļumsaimnieviesu namam “Mauriņi”, SPA vies- arī Siguldas novadā pulcēja dau- cības speciālisti izsaka pateicību
nīcai “Ezeri” un SIA “J.D. & Co”.
dzus iedzīvotājus. Talkas laikā Si- iedzīvotājiem un brīvprātīgajiem
guldas novadā tika savākti vairāk talkotājiem par atbalstu talkā. Palnekā 5000 atkritumu maisu – ap- dies arī tiem iedzīvotājiem, kuri ir
sakopuši savus īpašumus un to
tuveni 80 kubikmetri atkritumu.
Siguldas novada pašvaldības apkārtni.

Parakstu vākšana par grozījumiem LR Satversmē
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas paziņojumu Latvijas
Republikā notiks paraktu vākšana no 2011. gada 11. maija līdz
9. jūnijam likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
ierosināšanu un no 2011. gada
18. maija līdz 16. jūnijam – parakstu vākšana tautas nobalsošanai ierosināšanai par apturētajiem
likumiem:
§ “Grozījumi likumā “Par valsts
pabalstu izmaksu laika periodā no
2009. gada līdz 2012. gadam””,
§ “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””,
§ “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””.
Siguldas novadā, iedzīvotāju ērtībām, ir pieejamas četras parakstu
vākšanas vietas:
§ Siguldas novada Dienas
centrs, Pils iela 3a, Sigulda, Sigul-

Nedēļas diena
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

Darba laiks Siguldā,
Siguldas un Allažu
pagastos
16.00–20.00
9.00–13.00
9.00–13.00
16.00–20.00
16.00–20.00
9.00–13.00
9.00–13.00

das novads,
§ Siguldas pagasta kultūras
nams, Zinātnes iela 7b, Siguldas
pagasts, Siguldas novads,
§ Allažu pagasta pārvalde, Birzes iela 4, Allaži, Siguldas pagasts,
Siguldas novads,
§ Mores pagasta pārvalde, Siguldas iela 11, More, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
Parakstu vākšanas vietās varēs
iepazīties ar Centrālās vēlēšanu

Darba laiks Mores
pagastā
14.00–18.00
9.00–13.00
9.00–13.00
14.00–18.00
14.00–18.00
9.00–13.00
9.00–13.00

komisijas sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem.
Iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk
kā katras parakstu vākšanas 29. dienā plkst. 12.00 nogādājams jebkurā
no parakstu vākšanas vietām.
Kontaktinformācija:
Centrālās vēlēšanu komisijas
informatīvais tālrunis: 67715000
Siguldas novada Vēlēšanu komisijas tālrunis: 67970842

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Siguldas novada
pašvaldības 2011. gada 20. aprīļa
sēdes lēmumu (sēdes protokols
Nr. 8., 4 §) “Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamā
īpašumā ar nosaukumu “Purenes”
(kadastra numurs 8094-004-0028),
Siguldas pagasts, Siguldas novads,
detālplānojuma teritorijas robežu
un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Saskaņā ar 2009. gada 2. septembrī apstiprinātajiem Siguldas
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novada saistošajiem noteikumiem
Nr. 12 “Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, kas sastāv no “Siguldas novada teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 20., § 2),
minētais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā
(DzM) un satiksmes infrastruktūras
teritorijā (TS).
Par detālplānojumu izstrādes
vadītāju apstiprināta Siguldas nova-

da pašvaldības teritorijas plānotāja
Ilze Urtāne.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei
līdz 6.06.2011. var nosūtīt pa pastu
vai iesniegt personīgi Siguldas pagasta administrācijā 3. stāvā, adrese: Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, tālr. informācijai –
67800961. Apmeklētāju pieņemšana
pirmdienās, ceturtdienās no plkst.
8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00
līdz 18.00.

Siguldā uzsākta atkritumu šķirošanas akcija
Līdz pat augusta beigām Siguldā un 24 citās Latvijas pilsētās
notiks atkritumu šķirošanas veicināšanas akcija “Šķiro pa tīro!”. Tās
ietvaros iedzīvotāji aicināti šķirot
PET pudeles, stikla taru, sulu un
piena kartona pakas, elektrokrāmus
un laimēt balvas.
Akcijā piedalās iepakojums un
nolietotās elektropreces, kas atgādātas un piereģistrētas “Jumis” šķiroto
atkritumu pieņemšanas laukumā
Augļu ielā 8.

Lai pateiktos akcijas dalībniekiem par vērtīgo darbu, Latvijas
Zaļais punkts katru mēnesi izlozēs četras veicināšanas balvas –
sešu mēnešu abonementu vienam
no desmit “Dienas žurnāli” izdevumiem pēc laimētāja izvēles. Akcijas pēdējā izlozē no visiem veicināšanas balvu ieguvējiem Siguldā
tiks izlozēts viens dalībnieks, kurš
saņems akcijas galveno balvu –
dāvanu karti Ls 200 vērtībā no veikala “RIMI”.

Novada iedzīvotāji var saņemt zemi
mazdārziņu ierīkošanai
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuri vēlas nomāt
zemi mazdārziņu ierīkošanai, rakstīt Domei adresētu iesniegumu,
norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un kontaktinformāciju.
Pašvaldības atbildīgā persona –
zemes ierīcības inženieris Jānis Kiršteins – sazināsies ar iedzīvotājiem
un vienosies par mazdārziņa ierādīšanu zemesgabalā, kas atrodas pie
Saules ielas Siguldā vai citā vietā.
Pēc tam jautājums tiks virzīts izskatīšanai Domes sēdē un tiks slēgts
zemes nomas līgums.
Pašvaldības zemei, kas tiek iznomāta sakņu dārza vai palīgsaimniecības uzturēšanas vajadzībām,
noteikta šāda zemes nomas maksa
gadā:

§ zemes gabalam ar platību līdz
500 m² – Ls 3;
§ zemes gabalam ar platību no
501 līdz 1500 m2 – Ls 4;
§ zemes gabalam ar platību no
1501 līdz 2500 m2 – Ls 5;
§ zemes gabalam ar platību no
2501 līdz 1 ha – Ls 7,50;
§ zemes gabalam ar platību virs
1 ha – 1,5 % no zemes kadastrālās
vērtības.
Visas summas norādītas bez
PVN.
Papildu informāciju iedzīvotāji var saņemt pie Zemes nodaļas
speciālista Jāņa Kiršteina pa tālr.
67800959 un 28640913 vai pieņemšanas laikā – pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 –
Zinātnes ielā 7.

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. maijs, 2011.

Siguldas Novada Ziņas

Izglītība
Informācija par audzēkņu uzņemšanu
pašvaldības bērnudārzos
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes gatavojas izlaidumiem
un jauno audzēkņu uzņemšanai.
Šogad lielākā daļa jaunuzņemto audzēkņu pašvaldības
bērnudārzus varēs sākt apmeklēt septembrī, jo vasarā bērnudārzā
“Saulīte” notiks iekštelpu remonts un tas būs slēgts no jūnija līdz
septembrim. Tie bērni, kas apmeklē bērnudārzu “Saulīte”, vasarā
varēs apmeklēt bērnudārzu “Ābelīte”. Jūlijā būs slēgti arī bērnudārzi
“Pīlādzītis” un “Ieviņa”. Vasarā tiks veikta renovācija arī Allažu
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās – pēc pārbūves pirmsskolas
grupām būs atsevišķa ieeja un divu grupiņu vietā darbosies trīs.
PII iestāde
“Ābelīte”
“Saulīte”
“Pīlādzītis”
“Ieviņa”
Allažu pamatskolas PII grupas

Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Strādā, uzņem bērnus pēc saskaņotiem vecāku
iesniegumiem no vasaras laikā slēgtajiem
bērnudārziem
Rekonstrukcija
Strādā
Slēgts
Strādā
Strādā
Slēgts
Strādā

Līdz šim Siguldā ar vietām pašvaldības bērnudārzos nodrošināja
bērnus no trīs gadu vecuma, bet
kopš jaunā bērnudārza “Ieviņa” atklāšanas pirmsskolas programmu
apguvei ir radusies iespēja uzņemt
PII iestāde
“Ābelīte”
“Pīlādzītis”
“Saulīte”

Pašv. izmaksas ar
pedagogu algām (Ls)
1084,97
1656,75
1199,35

bērnus jau no 2,5 gadu vecuma
(uz grupu komplektēšanas brīdi
2011. gada maijā). Plānots, ka ar
vietām pašvaldības bērnudārzos
tiks nodrošināti visi 2008. gadā dzimušie bērni, kuru vecāki ir izteikuši
vēlmi uzsākt pirmsskolas izglītības
programmas apguvi.
Diemžēl audzēkņus šogad neuzņems bērnudārzs “Ieviņa”, jo
2010. gada novembrī jaundibinātājā bērnudārzā neuzņēma sešgadīgos bērnus (tie visi jau apmeklēja
kādu citu pirmsskolas iestādi), līdz
ar to šajā pavasarī “Ieviņā” nav iz-

Renovācija
laiduma grupas un neatbrīvojas
vietas jauniem audzēkņiem.
Tos vecākus, kuru bērni gaida uz vietu kādā no Siguldas novada bērnudārziem, pašvaldības
Izglītības pārvalde informē, ka
Pašv. izmaksas
mēnesī (Ls)
90
138
100

kā arī rotaļu grupa trīs līdz četrus
gadus veciem bērniem. Pirmsskolas izglītības programmu īsteno
arī privātās pirmsskolas izglītības
iestādes – “Pumpurdārzs” un Valdorfa pirmsskolas izglītības iestāde. Siguldas novadā deklarētajiem
bērniem, kuri apmeklē privātos
bērnudārzus, pašvaldība pēc līguma noslēgšanas kompensē mācību
maksu piecdesmit latu apmērā.
Ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem un Siguldas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 2010. gadā tika uzcelts bērnudārzs “Ieviņa” un siltināti bērnudārzi “Ābelīte”, “Saulīte” un “Pīlādzītis”. 2011. gadā renovācija tiks
veikta Allažu pirmsskolas izglītības grupās, bet vērienīgs iekštelpu
remonts notiks “Saulītē”.
Siguldas novada pašvaldība
katru gadu lielus budžeta līdzekļus
atvēl pirmsskolas izglītības iestāžu
uzturēšanai, tādēļ vecāki sedz izmaksas tikai par bērnu ēdināšanu.

Pašv. izmaksas bez
pedagogu algām (Ls)
912,18
1480,86
1027,69

2012. gadā pēc Siguldas novada
bibliotēkas pārcelšanas tiks atvērtas divas papildu grupas bērnudārzā “Pīlādzītis”. Arī bērnudārzā
“Ieviņa” 2012. gadā būs pirmais izlaidums un radīsies iespēja uzņemt
jaunus audzēkņus.
Siguldas pilsētā papildus pašvaldības bērnudārziem savus pakalpojumus piedāvā arī Siguldas
Bērnu un jauniešu interešu centra
pirmsskolas grupa “Kastanītis”,
kurā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu apmācībai,

Pašv. izmaksas
mēnesī (Ls)
76
123
86

2011. gadā Siguldas novada pašvaldība pilsētas bērnudārzos ir radusi
iespēju samazināt maksu par ēdināšanu – tā ir 1,60 lati dienā par trim
ēdienreizēm. Reālās izmaksas, ko
sedza novada pašvaldība 2010. gadā
vienam bērnam pašvaldības bērnudārzos bija šādas: skatīt tabulā.
Papildu informācija par Siguldas novada izglītības iestādēm ir
pieejama novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 3, vai pa
tālruni: 67970863.
Maija Bruģe,
Izglītības pārvaldes vadītāja

Kopienas “Cerību sēta” ideja īstenojas
Lielās talkas dienā, 30. aprīlī, biedrības “Cerību spārni” aizsāktajai
idejai par alternatīvu sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem tika ielikts pirmais pamatakmens – biedrība
idejas īstenošanai no Vētru ģimenes dāvinājumā saņēma 7 ha lielu
zemes gabalu Siguldas pagastā. “Esam ļoti pateicīgi Vētru ģimenei un
turpmāk strādāsim ar dubultu spēku, lai mūsu sapnis par kopienas
izveidi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem piepildītos,” stāsta
kopienas “Cerību sēta” idejas autore un projekta vadītāja Eva Viļķina.
Šobrīd noris aktīvs tehniskais
darbs – notiek zemes topogrāfiskā
uzmērīšana un tiek veidots kopienas tehniskais projekts, lai vīzija
par dzīvojamo un saimniecisko
ēku ciematiņu cilvēkiem ar garīgās
attīstības traucējumiem pārtaptu
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. maijs, 2011.

īstā projektā, kuru plānots uzsākt
tuvāko divu trīs gadu laikā. “Projekta gaita lielā mērā atkarīga no
finansējuma. Strādāsim, lai piesaistītu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu, diemžēl
celtniecības projektiem fondu līdz-

dalība ir ļoti minimāla,” secinājusi
E. Viļķina, turpinot: “Esmu pateicīga līdzcilvēkiem par atbalstu un
ticību, ka mūsu ideja īstenosies.
Mūs atbalsta arī Siguldas novada
pašvaldības speciālisti, kuri vienmēr ir gatavi palīdzēt.”
Kopienas “Cerību sēta” pamatmērķis ir dot cilvēkiem ar garīgās
attīstības traucējumiem atbilstošu
atbalstu un palīdzību pilnvērtīgi
iekļauties sabiedrības dzīvē, būt
kopā ar saviem vienaudžiem un
sev līdzīgiem. Jaunieši dzīvos audžu ģimeņu modelī un atbilstoši
savām spējām mācīsies apgūt pras-

Pasniegtas pateicības novada
skolotājiem un skolēniem
13. maijā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics,
Izglītības un kultūras komitejas
vadītāja Līga Sausiņa un Izglītības
pārvaldes vadītāja Maija Bruģe izsniedza pateicības Siguldas skolu
pasniedzējiem par ieguldīto darbu
skolēnu sagatavošanā un skolēniem par sasniegumiem mācību
darbā, sportā, mūzikā un mākslā.
Par augstiem sasniegumiem
olimpiādēs un konkursos pateicības saņēma Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni Sigita Zvejniece,
Grieta Vītoliņa, Anna Šmite, Dāvis
Eduards Skuja, Armands Rudušs,
Ojārs Vilmārs Ratnieks, Laine Pāruma, Līva Mača, Valts Krūmiņš,
Kārlis Mārtiņš Briedis, Ilga Baiža,
Artūrs Doncovs, Eduards Gailišs,
Sabīne Janisela, Emīls Miglinieks,
Ralfs Miķelsons, Mārtiņš Švalkovskis, Monta Taube, Valters Vētra,
Elīna Luīze Vītola, Anete Vītoliņa,
Līva Ziediņa; Siguldas 3. pamatskolas skolēni Marta Anna Jansone, Edgars Daugulis; Allažu pamatskolas skolniece Linda Bērze;
Siguldas 2. vidusskolas skolniece
Katerina Terlanova.
Pateicības saņēma Siguldas
Mākslu skolas “Baltais flīģelis” sko-

lēni Kārlis Rencis, Arta Elizabete
Dimante, Evita Grantiņa par labiem sasniegumiem mūzikā, Laura
Saulīte – mākslā. Savukārt Siguldas Sporta skolas skolēni – Edgars
Straumanis, Elīna Sabīne Nežborte
un Ģirts Stankevičs – saņēma atzinības par labiem rezultātiem sporta sacensībās.
Siguldas
novada
Domes
priekšsēdētājs pateicības pasniedza Siguldas Valsts ģimnāzijas
pasniedzējiem Daigai Jēkabsonei,
Dzintrai Melderei, Ilzei Koļesnikovai, Indrai Upītei Dambītei,
Inesei Bergai, Inesei Ērmanei
Peičai, Ingunai Vuškānei, Intai
Romanovskai, Ivetai Celmiņai,
Līgai Sausiņai, Pēterim Zariņam,
Natālijai Elstei; Allažu pamatskolas skolotājai Sandrai Tukišai; Siguldas 2. vidusskolas skolotājam
Vjačeslavam Amosovam; Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” skolotājiem Agrai Dimantei, Lienei Circenei, Dacei Viļumsonei, Jānim
Kronītim, Andrim Muižniekam;
Siguldas Sporta skolas skolotājiem Guntai Blūmiņai, Solvitai
Dreimanei, Edgaram Ratniekam;
Siguldas 3. pamatskolas skolotājai
Līgai Trupavniecei.

Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra harmoniskās
attīstības pirmsskola “KASTANĪTIS” (“Tornīšu skoliņā”),
aicina pieteikt nodarbībām 2011./2012. mācību gadā
pirmsskolas vecuma bērnus:
§ 5 un 6 gadus veci bērni (2005., 2006. dzimšanas gads) –
obligātajā sagatavošanā skolai ar licencētu programmu;
§ 2,5–4 gadus veci bērni – daudzpusīgām
harmoniskas attīstības nodarbībām.
Nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem nelielās grupās:
§ svešvalodas – angļu, krievu;
§ individuālas nodarbības – palīdzība mācību vielas sagatavošanā
1.–3. klašu skolēniem (pēc vienošanās);
§ idejas un palīdzība atsevišķu jubilejas pasākumu plānošanā un
sarīkošanā bērniem ar vecāku līdzdalību finansēšanā.
Kontakti: tālr. 67972434, 26593753
mes parūpēties par sevi un savu
dzīvestelpu, kā arī mācīsies strādāt
piemājas dārziņā un apgūt dažādas
rokdarbu prasmes. “Mēs dosim
šiem jauniešiem iespēju attīstīties, mācīties iespējami patstāvīgi
dzīvot un pierādīt sevi,” papildina
projekta idejas autore. Par kopienas nepieciešamību liecina arī iedzīvotāju interese. “Nesen saņēmu
zvanus no Cēsīm un Jūrmalas –
vecāki interesējās, kādi dokumenti
nepieciešami, lai jauniešus ar garīgās attīstības traucējumiem varētu
uzņemt dzīvošanai kopienas ciematiņā,” stāsta Eva Viļķina.

Latvijā šāda veida projekti netiek atbalstīti, tāpēc kopienas “Cerību sēta” izveidošana lielā mērā atkarīga no piesaistītā finansējuma un
līdzcilvēku ticības, ka šāds projekts
ir no sirds nepieciešams. “Ja kādam
no mūsu novadniekiem vai citiem
interesentiem ir vēlme palīdzēt īstenot šo projektu, atbalstīt finansiāli,
ar palīdzīgu roku vai, piemēram,
būvmateriāliem, lūdzu, iesaistieties
un uzrunājiet biedrības “Cerību
spārni” dalībniekus. Ziedot 1 latu
var, piezvanot pa tālruni 90006184,”
informē biedrības “Cerību spārni”
valdes locekle Eva Viļķina.
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Aktualitātes

Cienījamie novadnieki!

Siguldas novadu pārņēmusi
ievziedu smarža, un tas nozīmē –
klāt Novada svētki. Tie ir mūsu
svētki! Tā ir mūsu iespēja stiprināt mūsu kopību un lepoties
ar Siguldas novadu, tā bagātajām tradīcijām, kultūrvēsturisko
mantojumu, aizraujošajiem pa-

sākumiem, talantīgiem sportistiem, mūziķiem, māksliniekiem
un strādīgiem, labiem cilvēkiem,
kuri šeit dzīvo.
Šogad svētku moto ir “S!gulda
aizrauj”. Mūs visus aizrauj iespēja dzīvot labāk, kļūt labākiem un
radošākiem. Es ceru, ka mēs visi
kļūstam labāki, ka katrs darām
arvien labākus darbus, lai mūsu
novadnieki ar pārliecību varētu
teikt: “Es esmu Siguldas novada
iedzīvotājs.”
Arī šogad uz Novada svētku
organizatoru pleciem gulstas liela atbildības nasta. Uzskatu, ka
svētku programma ir bagātīga un
svētku noskaņas šajā reizē varēs
saņemt ikviens novadnieks un
viesis, tāpēc aicinu arī jūs aktīvi

iesaistīties svētku norisēs.
Novada svētku laikā sadarbībā
ar pašvaldības iestādēm un novada
uzņēmējiem aizsākam Latvijā vēl
nebijušu projektu – Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
izsniegsim identifikācijas kartes,
kas apstiprinās mūsu piederību
Siguldas novadam un vienlaikus
būs pateicība iedzīvotājiem par
samaksātajiem nodokļiem.
Siguldas Novada svētki ir mūsu
kopīgie svētki, tāpēc svinēsim tos
kopā, gūstot spēkus tālākajam darbam un dzīvei.
Uz tikšanos svētkos,
Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

Aicinājums

Siguldas novada iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem!

Šogad Novada svētkus svinam zem zīmes
“S!gulda aizrauj!”
Aicinām arī jūsu iestādes/uzņēmuma kolektīvu pievienoties svētku veidotāju radošajai komandai un kļūt par
Novada svētku gājiena dalībniekiem!
Svētku gājiena tēma – “Pār visu zemi mīla valda”
Laiks – 2011. gada 28. maijs, plkst. 19.00
Maršruts – Stacijas laukums–Svētku laukums
Informācija – Siguldas pagasta kultūras nams,
terezija.bogusevica@sigulda.lv, tālrunis 67800953
Dalība Novada svētku gājienā būs lieliska iespēja jūsu
kolektīvam būt kopā jautrā, radošā un neformālā gaisotnē,
parādot novadniekiem un svētku viesiem jūsu uzņēmuma
radošo seju.
Veidosim un svinēsim mūsu Siguldas Novada svētkus kopā!
Siguldas novada Dome

Izbaudi Siguldas Novada svētkus!

Vasara un brīvdabas pasākumu sezona Siguldas novadā tradicionāli aizsākas ar Novada svētkiem, kas notiks no 25. līdz 29.
maijam. Svētku tematika ir “S!gulda aizrauj!”, un tajos norisināsies
krāšņi pasākumi – tradicionālais svētku gājiens, pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, sporta pasākumi, koncerti un atrakcijas. Svētku
kulminācijā varēsim baudīt īpašu koncertu un izdejoties zaļumballē.
Kā ieskaņa Siguldas Novada
svētkiem 25. maijā būs koncerts
“Siguldas mūzikas zvaigznes”,
kas veltīts “Baltā flīģeļa” atklāšanai pirms 10 gadiem. Lai uz mirkli apturētu laiku un iemūžinātu
“Balto flīģeli” pēc 10 gadiem –
mūsu laika un cilvēku liecībā, –
aicinām visus “Baltā flīģeļa”
draugus un atbalstītājus piedalīties īpaša foto tapšanā 25. maijā
plkst. 17.00.
Tradicionāli Siguldas pagasta
kultūras nams svētkos piedāvā
pašu novadnieku radītu izstādi. Šoreiz tie ir Siguldas novada
pašvaldības iestāžu darbinieku
vaļasprieki. Nāciet arī jūs un
novērtējiet pašvaldības darbinieku vaļaspriekus – rokdarbus,
kulinārijas brīnumus un pat īstus
mākslas darbus!
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Pirmo reizi svētku programmā ir iekļauti skolēnu radoši
pētniecisko darbu lasījumi – tos
iespējams noklausīties 27. maijā
plkst. 13.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas telpās. Svētku programmā
iekļauts arī Mākslu skolas “Baltais
flīģelis” īpašais piedāvājums –
audzēkņu vasaras koncerts un
performance dabā “Klasiskais
romantisms”. Mākslu skolas audzēkņi arī piedāvās iespēju skatīties Ē. Vilsona pasaku lugu pēc
H. K. Andersena pasakas “Īkstīte”. Siguldas novada svētku pasākumi iecerēti ne tikai novada
centrā, bet arī Mores kultūras
namā, kur 27. maijā notiks Mores pamatskolas pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts “Gada
karuselī”.
Svētku laukumā 28. maijā no-

tiks Atklātais čempionāts Kalniešu spēlēs, kurās savu spēku
rādīs īsti spēkavīri. Atlētiem Siguldā būs jāsacenšas piecos klasiskajos skotu kalniešu vingrinājumos – svara mešanā tālumā un
augstumā, skotu āmura un skotu baļķa mešanā, kā arī akmens
grūšanā. Paralēli sacensībām būs
arī izklaides, pasākumi un spēles,
kas saistītas ar varenību, spēku
un prieku par dzīvi. Visas dienas
garumā uz lielās skatuves būs
vērojams koncerts “Mīlestības
vibrācijas”, kurā savu mīlestību
dzimtajai vietai apliecinās visi
Siguldas novada amatiermākslas
kolektīvi.
Sigulda asociējas ar kāpšanu
augšā pa neskaitāmām trepītēm
un serpentīniem, tāpēc dienas
izskaņā notiks siera ripināšanas
sacensības. Spēkiem mēroties
varēs ikviens pretendents, kurš
būs sasniedzis 18 gadu vecumu
un kurš būs gatavs siera rituli ripināt pa Siguldas pilsētas trases
kalnu augšup!
Turpinot sadarbību ar Latvijas

Zaļo punktu, sestdien, 28. maijā,
no plkst. 12.00 Siguldas Svētku
laukumā novada iedzīvotāji un
viesi varēs palīdzēt uzplaukt PET
pudeļu Labo nodomu kokam.
Lai piedalītos pasākumā, iedzīvotājiem uz Svētku laukumu ir
jāpaņem līdzi vismaz viena tukša
PET pudele un jāiestiprina tā īpašajā Labo nodomu kokā, tā balsojot par saprātīgu dabas resursu
izmantošanu un PET otrreizēju
pārstrādi. No visām atnestajām
pudelēm tiks izlozēts veiksmīgākais dalībnieks, kurš saņems jūras ceļojumu četrām personām
uz Stokholmu.
Īpaša dāvana svētkos ir apgāda “Likteņstāsti” un Siguldas
novada pašvaldības izdotās grāmatas “Satiekamies Siguldā! Novadnieku atmiņas radurakstos,
sarunās, fotogrāfijās” atvēršana
28. maijā plkst. 15.00 koncertzāles
“Baltais flīģelis” terasē.
Svētku kulminācija būs tradicionālais Svētku gājiens sestdien,
28. maijā, plkst. 19.00, kurā aicinām
piedalīties ikvienu iestādi, uzņēmu-

mu, sabiedrisko organizāciju vai
domubiedru grupu. Šogad Svētku
gājiena maršruts būs no Dzelzceļa
stacijas līdz Svētku laukumam. Gājiena noslēgumā Svētku laukumā
notiks vērienīgs koncerts, kurā piedalīsies populāri mūziķi – Gacho,
grupa “Dzelzs Vilks”, Ivo Fomins &
Band, kā arī Dj Alex.
Svētku noslēgumā, svētdien,
29. maijā aizsāksim jaunu vasaras kamermūzikas koncertu
ciklu “Bēthovens un Sigulda”
Siguldas Jaunās pils dārzā. Šajā
reizē aicināsim uz Vīnes klasiķu
kamermūzikas koncertu Latvijas
Nacionālā simfoniskā orķestra izpildījumā. Muzikālo baudījumu
varēs gūt arī koncertzālē “Baltais
flīģelis”, kur muzicēs klavieru duets Agra un Arnolds Dimanti.
Savukārt aktīvākie novadnieki
svētdien tiek aicināti piedalīties
skrējienā “Ātrākais ziņnesis”,
pārbaudot savus spēkus skrējienā
Turaidas pils tornī.
Visus mīļi aicinām pievienoties
Siguldas Novada svētku svinībās
un gavilēt kopā!
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. maijs, 2011.

Siguldas Novada Ziņas
Siguldas Novada svētki
Novada svētku programma “Baltais flīģelis” svin 10. dzimšanas
dienu un aicina uz kopīgu foto
25. maijs
Plkst. 19.30 Svētku koncerts “Siguldas mūzikas zvaigznes”,
Koncertzāle
veltīts koncertzāles “Baltais flīģelis” atklāšanai
“Baltais flīģelis”
2001. gada 25. maijā.
Koncertā piedalās: Operas solisti Miervaldis Jenčs,
Sonora Vaice, Liene Circene, Tatjana Ostrovska,
Miķelis Dobičins, Artis Gāga, Norberts Skraucis,
aktieris Rolands Zagorskis. Īpašie viesi: Daniels
Santiago (Brazīlija), Gustavs Lundgrens (Zviedrija)
26. maijs
Plkst. 17.00 Piemiņas brīdis veltīts novadniekam
Siguldas kapi
māksliniekam, grafiķim Zigurdam Zuzem
27. maijs
Plkst. 13.00 Siguldas novada skolu skolēnu radoši pētniecisko Siguldas Valsts
darbu konkursa noslēgums – darbu lasījumi
ģimnāzija
Plkst. 17.00 Siguldas novada pašvaldības iestāžu darbinieku Siguldas pagasta
vaļasprieku izstāde “Tādi esam…” atklāšana
kultūras nams
Plkst. 19.00 Mores pamatskolas pašdarbības kolektīvu
Mores kultūras
atskaites koncerts “Gada karuselī”
nams
“Alternatīvais flīģelis”
Koncertzāle
plkst. 19.00 – programma “FUNK THERAPY”
“Baltais flīģelis”
Deniss Paškevičs, Mārcis Auziņš, Stass Judins, Ivars
Arutjunjans, Miguel Hernandez Giraldi
plkst. 21.00 – Olgas Žitluhinas dejas kompānijas
koncertizrāde “Viss baltā”
plkst. 23.00 – grupas “Dzelzs vilks”
taustiņinstrumentālists Kaspars Tobis “Koncerts
septiņiem sintezatoriem”. Pirmatskaņojums.
Izstāžu telpā: Verners Lazdāns, darbi no cikla “Savā
elementā”
Ārtelpā: Inese Valtere-Ūlande, tēlniecības objekti
“Refleksija”
28. maijs
Plkst. 10.00– ID karšu izsniegšana
15.00
Plkst. 10.00 Latvijas Kinoloģisko biedrību asociācijas suņu
šķirņu izstāde
Plkst. 12.00– Akcija “Krāsainie sapņi”
14.00
Plkst. 12.00 Siguldas novada izglītības iestāžu kolektīvu
koncerts “Gadalaiki”
Plkst. 12.00– BJIC Tūrisma un viesmīlības kluba projekta
17.00
“Iemīlies Siguldā” izstāde

Pakalpojumu
centrs
Siguldas stadionā
Maija parks pie
dienas centra
Dzelzceļa stacijas
laukums
Pie Kultūras un
mākslas telpas
“Siguldas tornis”
Svētku laukums

Plkst. 12.00 Atklātais čempionāts Kalniešu spēlēs: konkursi,
izklaide, spēka un varenības demonstrējumi un
siera ripināšanas sacensības.
Ģimeņu sporta diena, spēles, atrakcijas un
koncerts “Mīlestības vibrācijas”, kurā savu
mīlestību dzimtajai vietai apliecinās visi Siguldas
novada amatiermākslas kolektīvi
Plkst. 12.00 Ielas Basketbola turnīrs “Ghetto Basket”
Laukums pie
vagoniņa
Plkst. 12.00– Latvijas Zaļā punkta akcija: atnes PET pudeles,
Svētku laukums
16.00
pievieno tās Labo nodomu kokam un laimē jūras
ceļojumu četrām personām uz Stokholmu!
Plkst. 13.00 Siguldas kauss orientēšanās sportā. Nolikums
www.ba2.lv
Plkst. 15.00 Grāmatas “Satiekamies Siguldā! Novadnieku
atmiņas radurakstos, sarunās, fotogrāfijās”
atvēršana
Plkst. 15.00 Latvijas Beisbola čempionāta regulārā apļa
spēle starp Siguldas Beisbola klubu un Valmieras
Patronas komandu
Plkst. 16.00 Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” audzēkņu
vasaras koncerti un performances dabā: Klasiskais
romantisms
Plkst. 17.00 Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” audzēkņu
izrāde: Ē. Vilsona pasaku luga pēc H. K. Andersena
pasakas “Īkstīte”
Plkst. 19.00 Svētku gājiens “Pār visu zemi mīla valda”
Plkst. 20.00 Koncerts un balle. Grupas “Dzelzs Vilks” un Ivo
Fomins & Band, kā arī Dj Alex
29. maijs
Plkst. 11.00– Vasaras kamermūzikas koncerti “Bēthovens un
12.00
Sigulda”
LNSO solisti: Dita Kreinberga, Sandis Šteinbergs,
Liene Kļava, Jānis Maļeckis.
Programmā: Vīnes klasiķu kamermūzika
Plkst. 10.00– BJIC Tūrisma un viesmīlības kluba projekta
12.00
“Iemīlies Siguldā” izstāde
Plkst. 10.00 Latvijas čempionāta posms suņu sacensībās
Plkst. 13.00 Skrējiens “Ātrākais ziņnesis”
Plkst. 17.00 “Jubilejas programmā 50/50”
Klavieru duets Agra un Arnolds Dimanti, Roberts
Hansons (ērģeles)
Plkst. 18.00 Futbola sacensības – Latvijas čempionāta 2. līgas
spēle starp FK “Sigulda” un FK “Priekuļi”
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. maijs, 2011.

Ratnieki
Koncertzāles
“Baltais flīģelis”
terase
Depo sporta
laukums
Koncertzāles
“Baltais flīģelis”
terase
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Dzelzceļa stacija–
Svētku laukums
Svētku laukums

Siguldas Jaunā
pils

Siguldas pils dārzs
Stadions
Turaidas tornis
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Depo sporta
laukums

Pirms desmit gadiem – 2001. gada 25. maijā – tika atklāta Siguldas
Mākslu skola un koncertzāle “Baltais flīģelis”, tādēļ, atzīmējot par
Siguldas novada kultūras zīmolu kļuvušās ēkas jubileju, koncertzāle
“Baltais flīģelis” organizē plašu svētku programmu.
Atceroties “Baltā flīģeļa” atklāšanu pirms 10 gadiem, koncertzāles vadītāja Inese Zagorska atsauc
atmiņā: “Tas bija tik satraucoši
un iedvesmojoši! Pēc 17 gadu ilgās būvniecības beidzot bija tapis
“Baltais flīģelis”, kurā šajos gados
radoši strādā gan Mākslu skola,
gan koncertzāle “Baltais flīģelis”.
Grūti noticēt, ka jau aizritējuši 10
gadi.” Lai uz mirkli apturētu laiku
un iemūžinātu “Balto flīģeli” pēc 10
gadiem atraktīvā fotogrāfijā mūsu
laika un cilvēku liecībā, aicinām
visus “Baltā flīģeļa” draugus un
atbalstītājus, mūzikas un mākslas
cienītājus, “Baltā flīģeļa” esošos un
bijušos audzēkņus, siguldiešus un
Siguldas viesus piedalīties šī foto

tapšanā. “Baltā flīģeļa” dzimšanas
dienā, trešdienā, 25. maijā, plkst.
17.00 tiekamies pie “Baltā flīģeļa”,
paņemot līdzi kaut ko baltu (rozi,
lietus vai saulessargu, balonu u. c.)
vai ar baltu akcentu apģērbā un ietērpjoties smaidā! Mēs būsim ļoti
priecīgi par šādu dzimšanas dienas
dāvanu!
Koncertzāles pirmā sezona tika
uzsākta ar koncertu ciklu “Siguldas
mūzikas zvaigznes”. Tajā piedalījās
mūziķi, kuri dzimuši, auguši un
muzikālo izglītību ieguvuši Siguldas
Mūzikas skolā un kuru vārdi ir zināmi mūzikas pasaulē gan Latvijā, gan
pāri tās robežām. Siguldas mūzikas
zvaigznes tiks aicinātas muzicēt arī
šogad, “Baltā flīģeļa” dzimšanas die-

nā – 25. maijā plkst. 19.30.
Turpinot “Kremerata Baltica”
festivālā iesākto tradīciju, koncertzāle rīkos regulārus vasaras kamermūzikas vieskoncertus “Bēthovens
un Sigulda” Siguldas Jaunajā pilī,
kas būs veltīti Bēthovenam un viņa
daiļradei. Koncertos tiks atskaņota
Bēthovena, viņa laikabiedru, Vīnes
klasiķu mūzika. Svētdien, 29. maijā,
plkst. 11.00 skanēs cikla “Bēthovens
un Sigulda” atklāšanas koncerts,
“Baltā flīģeļa” ēka tika atklāta
2001. gada maijā, bet koncertzāles
“Baltais flīģelis“ pirmā sezona sākās
šī paša gada rudenī, tādēļ koncertzāle savu jubileju atzīmēs arī rudenī – ar Siguldas un visas pasaules
mūzikas zvaigznes, operdziedātāja
Egila Siliņa solo koncertu, kas notiks 14. oktobrī.
Inese Zagorska,
Koncertzāles “Baltais flīģelis”
vadītāja

Izpaudi projekta “Alternatīvais flīģelis” šarmu!
Koncertzāle desmit pastāvēšanas gados ir pieturējusies gan pie
klasiskām akadēmiskās mūzikas
vērtībām, gan meklējusi jaunus izpausmes veidus. Projekts “Alternatīvais flīģelis” pirmo reizi tika rīkots
pagājušajā gadā, Siguldas Novada
svētku ietvaros. Pēc atzinīgām apmeklētāju atsauksmēm arī šogad,
piektdien, 27. maijā, koncertzāles
“Baltais flīģelis” zālē un terasē aicinām uz pārsteigumiem bagāto
“Alternatīvo flīģeli”.
Plkst. 19.00 koncertzāles apmeklētājus pārsteigs saksofonists
Deniss Paškevičs programmā “Funk
therapy” – tas ir mūzikas virziens,
kas ar izteiktu ritmu aizved klau-

sītājus emocionālā ceļojumā. Pats
mūziķis atzīst, ka šī mūzika sniedz
cilvēkiem domāšanas brīvību un
savas personības patiesu izpausmi.
Plkst. 21.00 koncertzāles terasē uzstāsies Olgas Žitluhinas dejas
kompānija ar koncertizrādi “Viss
baltā”. Izrādes vienojošais elements
ir baltais – cilvēkos, dabā, dejā. Šī
izrāde būs unikāla laikmetīgās dejas
pieredze, jo daļa izrādes tiks radīta
tās norises laikā.
Plkst. 23.00 koncertzāles terasē skanēs rokgrupas “Dzelzs vilks”
taustiņinstrumentālista Kaspara
Tobja jaundarbs “Koncerts septiņiem sintezatoriem”.
Projekta ietvaros no 25. maija

līdz 25. jūnijam koncertzālē “Baltais
flīģelis” būs iespēja aplūkot Vernera Lazdāna gleznas no cikla “Savā
elementā”. Savukārt koncertzāles
ārtelpā būs iespēja aplūkot Ineses
Valteres-Ūlandes tēlniecības objektus “Refleksija”.
Projekts “Alternatīvais flīģelis”
tika izveidots pagājušajā gadā, un
tā ideja bija parādīt gan koncertzāles, gan “Baltā flīģeļa” terases
iespējas, integrējot vairākas mākslas, to virzienus, jaunas tendences
un meklējot jaunas auditorijas. Šis
projekts ir pieteikts arī 2014. gada
projektam “Rīga – Eiropas kultūras
galvaspilsēta”.
Austra Zadināne

Aicinām aktīvi atpūsties Siguldas Novada svētkos
Siguldas Novada svētkos Siguldas novada iedzīvotāji un ciemiņi varēs piedalīties vai kļūt par
skatītājiem vairākiem sportiskiem
pasākumiem.
Sestdien, 28. maijā, no plkst.
12.00 Svētku laukumā norisināsies
Ģimeņu sporta svētki. Šie svētki
tiek veidoti, lai rosinātu ģimenes
pavadīt vairāk laika sportiskās aktivitātēs un veicinātu kopības izjūtu. Šogad gan lieli, gan mazi varēs
doties jautrā un aktīvā ceļojumā
pa pasaku zemi. “Ceļojumā” būs
vairāki pieturas punkti, kuros būs
jāveic sportiski uzdevumi, piemēram, jāķer bumbiņas, jāmet šautriņas, jābrauc ar gravitomobīļiem,
jāveic stafete ar koka kājām, jādzied
un jāizkļūst no labirinta. Katrs da-

lībnieks saņems garšīgu balvu par
padarīto. Ģimeņu sporta dienu
organizē Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā ar
aģentūru “BaringtonsK”.
No plkst. 12.00 J.Poruka ielā,
laukumā pie gaisa trošu vagoniņa,
norisināsies ielu basketbola turnīrs.
Savukārt sestdien plkst. 13.00 Līgatnes novada “Ratniekos” norisināsies
“Siguldas kauss 2011” orientēšanās sportā. Orientēšanās sacensībās piedalīties var ikviens, kas vēlas
pārbaudīt savus spēkus. “Siguldas
kauss 2011” ir iekļauts arī Latvijas
kausa orientēšanās sacensību plānā.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 13.00
Turaidas tornī notiks aizraujošais
skrējiens “Ātrākais ziņnesis”. Skrējienu 38 metrus augstajā Turaidas

tornī jau sesto gadu organizē sporta
biedrība “A2” sadarbībā ar Turaidas
muzejrezervātu un Siguldas novada
pašvaldību.
Šogad īpašas aktivitātes norisināsies arī Depo sporta laukumā,
kurā Siguldas novada svētkos norisināsies Latvijas Beisbola čempionāts un futbola sacensības. 28. maijā plkst. 15.00 norisināsies beisbola
spēle starp Siguldas Beisbola klubu
un Valmieras Patronas komandu.
Savukārt 29. maijā plkst. 18.00 notiks futbola sacensības – Latvijas
čempionāta 2. līgas spēle starp FK
“Sigulda” un FK “Priekuļi”.
Siguldas novada pašvaldība aicina jūs svētku laikā aktīvi atpūsties
un atbalstīt sportistus!
Tince Breikša
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Siguldas Novada Ziņas

Tūrisms

Tūrisma jaunumi S!GULDĀ
PASAULES SLAVENAIS
“AERODIUM” ŠOVS
SIGULDAS DEBESĪS!
Visas vasaras garumā “Aerodium” demonstrēs lidotāju šovu
no Turīnas Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas un Latvijas
paviljona “Expo 2011” Šanhajā,
ko parasti “Aerodium” lidotāji
rāda dažādās vietās pasaulē. Katru sestdienu plkst. 19.00 Siguldā
“Aerodium” ikviens interesents
varēs to noskatīties bez maksas.
Laipni aicinām visus ciemos un
lidojam kopā!
REKONSTRUĒJAM SIGULDAS
VIDUSLAIKU PILI!
Šobrīd ir sekmīgi uzsākta
projekta “Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras
pielāgošana tūrisma produkta
attīstībai” realizācija. Pēc rekonstrukcijas ikviens varēs uzkāpt
pilsdrupu Dienvidu un Ziemeļu
torņos, kas līdz šim nebija pieejami, pastaigāties pa mūra sienām,
izbaudīt senatnīguma auru un ainavas, kas pavērsies no torņa uz
Gaujas senleju un pārējiem pilsētbūvniecības pieminekļa vēsturiskajiem centriem.
ATKLĀTS SMILŠU MĀKSLAS
NAMIŅŠ SIGULDĀ!
Turpmāk Siguldas viduslaiku pilsdrupu apmeklējumu būs
iespējams apvienot ar lielisku
mākslas baudījumu. Siguldas

muižas alus brūzī mājvietu radusi
mākslinieka Elmāra Gaigalnieka
galerija, kurā iespējams apskatīt
smilšu gleznas un telpiskus mākslas darbus. Iepriekš piesakot, interesentu grupas varēs rezervēt
smilšu izrādi, kuras laikā pats
mākslinieks ar vētras, zemestrīces
un citu stihiju palīdzību smiltīs
radīs pasaules tapšanas ainas un
dabas parādības.
Kontakttālrunis – 29991642.
AIZRAUJOŠA PIEREDZE
AMATU DARBNĪCĀS
Siguldā ikvienam ir lieliska
iespēja papildināt savu pieredzi
divās unikālās darbnīcās.
§ Dzintaru darbnīca – dzintara apstrādes meistars trešajā paaudzē iepazīstinās jūs ar dzintara
apstrādes procesu un ļaus pašiem
izmēģināt pulēšanas tehniku vienīgajā tūristiem pieejamajā dzintaru darbnīcā Latvijā.
Kontakttālrunis: 26185257
§ Spieķu darbnīca – izzini spieķu gatavošanas procesu
prasmīgas meistares pavadībā.
Šeit ikvienam interesentam ir
iespēja aplūkot spieķu izgatavošanas procesu no paša sākuma
līdz beigām.
Kontakttālrunis – 29425045.
BAGĀTA KULTŪRAS
BUĶETE VISU VASARU
§ 4. jūnijs – Sigulda Jazz.
Džezs ir jaunpienācējs Siguldas

kultūras piedāvājumā. Iespējams,
tieši tāpēc arī pasākuma galvenā ideja ir meklēt jaunas idejas
džezā, eksperimentēt ar dzirdēto,
redzēto un sajustu.
§ 21. jūnijs – Vasaras saulgriežu svētki Turaidas muzejrezervātā. Pievienojies svinētājiem un
izdzīvo senās tradīcijas kopā ar
folkloras kopām un gūsti spēku
no latviešu tautasdziesmām līdz
pat saules lēktam.
§ 30. jūnijs–4. jūlijs VIII Kremerata Baltica festivāls. “Grammy” balvas ieguvējs, kamerorķestris “Kremerata Baltica” un
tā vadītājs Gidons Krēmers katru vasaru koncertē Siguldā. Arī
šogad pasaulslavenais vijolnieks
aicina izbaudīt unikālu mūzikas
baudījumu Baltijas jauno mūziķu
sniegumā.
§ 23.jūlijs – Blūza svētki Siguldā. Blūzs ir stabila vērtība un
dzīves stils. Siguldai ir savs Blūza
lielpasākums pilsdrupu estrādē
zem klajas debess un, protams,
blūzu pāri visam.
§ 30., 31. jūlijs – XIX Siguldas Opermūzikas svētki
ir vienīgais brīvdabas operas
festivāls Latvijā. Katru gadu
tajā uzstājušās pasaules līmeņa
operas zvaigznes, un arī šogad
sarūpēts īpašs jauniestudējums –
P. Čaikovska opera “Jevgēņijs
Oņegins” ar pasaulē atzīto operdīvu Maiju Kovaļevsku galvenajā
lomā.

SPORTS

Siguldas novads gatavojas vasaras olimpiādei
Šovasar no 1. līdz 3. jūlijam
risināsies Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde, kas notiek reizi
divos gados. Labākie jaunie sportisti pašvaldību komandu sastāvos
sacentīsies 26 olimpiskajos sporta
veidos, izcīnot ceļazīmi uz Eiropas
Jaunatnes olimpiādi. Siguldas novada komanda Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiādē plāno piedalīties
sešos sporta veidos – basketbolā,
volejbolā, pludmales volejbolā,
badmintonā, vieglatlētikā, regbijā –
kopā 50 jaunie Siguldas novada
sportisti, informē Siguldas novada
pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone. Basketbolā
un volejbolā jaunajiem sportistiem
vēl jācīnās par iespēju startēt olimpiādes finālsacensībās – priekšsacīkstes abos sporta veidos sāksies
28. maijā.
Basketbola turnīrā startēs Siguldas Sporta skolas 1995. gadā

6

dzimušo zēnu komanda, kuru trenē Agnija Labrence. Basketbola
turnīram pieteikušās 24 pašvaldību komandas, priekšsacīkstēs
tās ir sadalītas sešās grupās, no
kurām divas spēcīgākās iekļūs
turnīra otrajā kārtā – pusfinālā. Siguldas novada komanda 1.
kārtā iedalīta D grupā kopā ar
Vecumnieku, Bauskas un Iecavas novadu komandām. Trenere Agnija Labrence uzskata, ka
mūsējiem ir labas izredzes iekļūt
labāko divniekā un turpināt cīņas
pusfinālā, kurš, iespējams, risināsies Siguldas novadā jūnija vidū.
Volejbola turnīrā startēs Siguldas novada meiteņu komanda, kuru trenē Normunds Šulte.
Priekšsacīkstes jaunietēm norisināsies četrās grupās. Siguldas
novads iekļauts D grupā kopā ar
Gulbenes un Cēsu novadiem, no
kuras finālturnīram kvalificēsies

tikai stiprākā komanda.
Olimpiādes
badmintona
turnīrs notiks 1., 2. un 3. jūlijā
Kauguros, Mežmalas vidusskolā.
Siguldas novadu tajā pārstāvēs
Aināra Gurecka audzēkņi: Oskars
Akmens, Rihards Sorokins, Uvis
Kronenbergs, Kristers Danče, Nils
Turauskis, Pauls Gureckis, Ieva
Eglīte un Diāna Lenceviča.
Vieglatlētikas sacensībās Siguldas novadu pārstāvēs treneres
Ainas Ziediņas audzēknis Daniels
Kārkliņš 2000. kavēkļu skrējienā.
Pludmales volejbola turnīrs notiks 1., 2. un 3. jūlijā Dubultos,
“Orrizonte beach” stadionā. No
Siguldas startēs viens zēnu, viens
meiteņu pāris. Regbija turnīrs notiks 1. un 2. jūlijā Lapmežciemā.
Siguldas novada regbija komanda
jau ir uzsākusi gatavošanos sacensībām Mikus Ozola vadībā.
Ilze Ratniece

Tūrisma filma “S!gulda aizrauj!”
ieguvusi balvu
4. Starptautiskajā tūrisma filmu festivālā “Tourfilm Riga 2011”
tūrisma filma “Sigulda aizrauj”
ieguvusi “Mention” balvu kategorijā “Piedzīvojumu tūrisms”.
Filma “Sigulda aizrauj” ieguvusi
arī festivāla atbalstītāja “Tallink”
simpātiju balvu.
Sudraba balvai līdzvērtīgais novērtējums iegūts, kopumā novērtējot
79 filmas no 28 valstīm. Tās izvērtēja festivāla starptautiskā žūrija.
Šī filma sagatavota pagājušajā
gadā, lai prezentētu Siguldas novada tūrisma piedāvājumu. “Sigulda aizrauj” ietvertas nozīmīgākās
Siguldas tūrisma sfēras – vēsture,
daba, kultūra un aktīvais, sporta

tūrisms. Filmas režisors ir Andris Gauja, operators – Aleksandrs
Grebņevs.
Siguldas novada pašvaldības
Tūrisma pārvaldes vadītāja Laura
Konstante uzsver, ka šis novērtējums kalpo kā spēcīga motivācija, lai nākotnē radītu vēl labākas
un aizraujošākas tūrisma filmas.
“Sigulda ir ļoti nozīmīgs tūrisma
centrs Baltijā. Šī festivāla starptautiskajā gaisotnē varējām par
to pārliecināties. Un tas mūs iedrošina aktīvi darboties Siguldas
atpazīstamības veidošanai”.
Tūrisma filmu “Sigulda aizrauj” iespējams noskatīties informatīvajā vietnē www.sigulda.lv.

ieguldījums tavā nākotnē

Siguldas novada skolas tiks
aprīkotas ar multimediju iekārtām
2009. gada decembrī Siguldas novada pašvaldība parakstīja
līgumu ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējumu projektam “Siguldas novada izglītības
iestāžu informatizācija” (vienošanās
Nr. 2009/0308/3DP/3.2.2.1.2/09/
IPIA/VIAA/587).
Projekta ietvaros sešas Siguldas
novada skolas tiks apgādātas ar
124 stacionārajiem un 12 portatīvajiem datoriem, iegādāti seši
multimediju kabineta aprīkojumu komplekti – interaktīvās tāfeles un projektori, kā arī iekārtoti
lokālie datortīkli. Projekta laikā
novada skolas tiks nodrošinātas
ar atbilstošu infrastruktūru, kas
veicinās plašāku un efektīvāku IT

izmantošanu izglītības iestādēs, tā
uzlabojot izglītības kvalitāti un
efektivitāti.
Izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajam atklātajam konkursam “Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde”
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
tika pagarināts līdz 16.05.2011.
Līdzko datoru un multimediju
kabineta aprīkojuma piegādātāji
būs zināmi, Siguldas novada sešas
izglītības iestādes saņems plānoto
aprīkojumu.
No projekta kopējām izmaksām 85 % sedz Eiropas Reģionālās
attīstības fonds, bet valsts budžets
sedz 15 %. Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums nav
nepieciešams.

Pirmie pilsdrupu rekonstrukcijas
darbi ir uzsākti
Uzsākta projekta “Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta
attīstībai” realizācija (vienošanās
Nr. L-PPA-09-002).
Projekta ietvaros plānotos būvdarbus Siguldas pilsdrupās veic pilnsabiedrība “IP būve”, kura jau ir uzsākusi aktīvus rekonstrukcijas darbus.
Šobrīd notiek ieejas mezgla, kanalizācijas un ūdensvada izbūve,
kā arī konventa ēkas mūra sienas
konservācija un nostiprināšana.
Rekonstruējot un kvalitatīvi
pilnveidojot Siguldas pilsdrupu

vidi, objekts kļūs publiski pieejams
un iekļaujams tūrisma maršrutā,
veicinot tā atpazīstamību pasaulē
kā unikālu ekoloģiski tīras vides un
kultūrvēstures apvienojumu.
Pēc rekonstrukcijas tūristi varēs uzkāpt pilsdrupu Dienvidu un
Ziemeļu torņos, kas līdz šim nebija
pieejami, pastaigāties pa mūra sienām, izbaudīt senatnīguma auru
un ainavas.
No projekta attiecināmajām izmaksām 83,79 % sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 13,21 %
sedz Siguldas novada pašvaldība.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. maijs, 2011.
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Iepazīsties, Bāriņtiesa

Bāriņu aizstāvis – Bāriņtiesa
Šogad Bāriņtiesa atjaunotajā Latvijas Republikā svin 15 gadu
jubileju. 1996. gada 10. martā tika pieņemts Bāriņtiesu likums, bet
Siguldā Bāriņtiesa izveidota tā paša gada 10. aprīlī, un kopš tās dienas
to vada Daina Reizenberga.

Komandas darbs

1937. gadā tika pieņemts Civillikums, un jau pirmajos Ulmaņlaikos Bāriņtiesa pildīja savus
pienākumus, bet Padomju vara šo
iestādi likvidēja.
Šobrīd Bāriņtiesā ikdienā strādā
priekšsēdētāja Daina Reizenberga
un speciāliste Vineta Inberga. Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Baiba Vītola un Bāriņtiesas locekles Inguna Zirne, Anita Jurgelāne,
Anda Timermane un Aija Turauska
strādā nepilnu darba dienu, un katra veic sev uzticētos pienākumus.
Bāriņtiesā iespējams veikt arī
dažādas notariālās darbības, un Bāriņtiesas locekļi novada iedzīvotājus pieņem dzīvesvietās – Mores,
Siguldas un Allažu pagastos, lai
apliecinātu parakstus, darījumus
vai veiktu citas Bāriņtiesu likumā noteiktās notariālās darbības.
“Siguldas pilsētas iedzīvotāji notariālās darbības var veikt tikai pie
zvērināta notāra,” skaidro Daina
Reizenberga.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja stāsta,
ka viņas komanda ir ļoti kompetenta – spējīga pieņemt konkrētus un
pareizus lēmumus, jo Bāriņtiesas
locekļiem ir medicīnas, juridisko
zinātņu un pedagoģiskās izglītības,
kā to nosaka Bāriņtiesu likums.
Kopš 2005. gada Siguldas novadā izveidota Starpinstitucionālā
komanda, kurā strādā Valsts un
Pašvaldības policijas, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas pārstāvji.
“Šīs komandas galvenais uzdevums ir strādāt ar riska ģimenēm,
apspriežoties par iespējamiem situācijas uzlabojumiem un risinājumiem. Agrāk, kad bija lielāka
iespēja strādāt preventīvi, mūsu
kopējais darbs deva labus rezultātus, tā piemēram, 2007. gadā, pateicoties komandas darbam, neviens
bērns netika izņemts no ģimenes,
bet 2010. gadā, kad ekonomiskā
situācija bija nestabilāka un palielinājās to cilvēku skaists, kuram neRīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. maijs, 2011.

pieciešama palīdzība un aizstāvība,
no ģimenēm tika izņemti 17 bērni,
un tas ir ļoti liels skaits,” stāsta Daina Reizenberga.

Juridisko jautājumu
sakārtošana

Bāriņtiesas viens no galvenajiem pienākumiem ir palīdzēt
atrisināt juridiskos jautājumus ģimenēs, kurās ir nepilngadīgi bērni.
Tās var būt vecāku šķiršanās lietas,
paternitātes noteikšanas vai paternitātes apstrīdēšanas lietas, mantas
un mantojumu lietas, bērnu izņemšana no ģimenes, ja tiek apdraudēta
viņu drošība vai dzīvība, un bērnu
ievietošana drošā vidē.
“Es vienmēr ģimenēm skaidroju, kāpēc ir nepieciešams sakārtot
juridiskās attiecības – noformēt laulību vai izbeigt to, jo, kamēr viss ir
labi un skaisti, tikmēr nevienam
problēmu nav, bet tiklīdz ģimenē
rodas domstarpības, lielākie cietēji
ir bērni,” uzskata Bāriņtiesas priekšsēdētāja, skaidrojot, ka ir ļoti daudz
likumu un normu, kas paredz kārtību, kādā tiek sakārtotas vecāku un
bērnu attiecības laulībā un ārpus
tās. Un Bāriņtiesa ir institūcija, kas
mēģina rast risinājumu samilzuša
jās ģimenes problēmās un aizstāvēt

FOTO: SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ARHĪVS

Kāpēc iestāde nosaukta par
Bāriņtiesu nevis Bāreņtiesu? “Tāpēc, ka “bāriņš” latviešu folklorā
un tautas teikās ir cilvēks, kuram
vajadzīga palīdzība. Bāriņtiesa strādā ar daudz plašāku klientu loku,
ne tikai bāreņiem – bērniem, kuri
zaudējuši abus vecākus,” skaidro
Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Daina Reizenberga.

uzvārdu, un vecāki, ja to vēlas un
likums to pieļauj, var mainīt arī
bērna vārdu. “Manā darba pieredzē
visas adopcijas ir bijušas ļoti veiksmīgas un ieguvēji ir visi – gan
bērni, gan viņu vecāki, tikai vienā
gadījumā adopcija tika atcelta, bet
dzīvē jau visādi var gadīties,” noteic
D. Reizenberga.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Daina Reizenberga un speciāliste Vineta
Inberga.
tiek meklēti risinājumi problēmām,
kas rodas šķiršanās gadījumā, – uzturlīdzekļi, aizgādība, bērnu uzturēšana un saskarsme vai satikšanās
ar bērnu.

Aizbildnība un adopcija

Bāriņtiesas uzdevums ir nodrošināt bez vecāku gādības palikušo
bērnu ārpusģimenes aprūpi. “Ja
bērns palicis bez vecāku gādības,
neatkarīgi no tā, vecāki miruši vai
nespēj/negrib par bērnu rūpēties
un Bāriņtiesa ar savu lēmumu viņiem atņēmusi bērnu aprūpes tiesības, Bāriņtiesa var piemērot trīs
ārpusģimenes aprūpes formas –

Bāriņtiesas funkcijas
§ Adopcija, tostarp brāļu un māsu šķiršana
§ Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība
§ Apliecību izsniegšana
§ Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
§ Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene)
§ Ārpusģimenes aprūpe (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā)
§ Bērnu aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības
sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšana vecākiem
§ Bērna personisko interešu aizstāvība attiecības ar vecākiem,
aizbildņiem un citām personām
§ Mantisko interešu aizsardzība
§ Vecāku domstarpību izšķiršana
bērna intereses likuma ietvaros.
Šobrīd populāra un efektīva
metode, kā veidot konfliktējošo
pušu sarunas, ir mediācija. Bāriņtiesas speciāliste Vineta Inberga
apgūst mediācijas iemaņas un jau
tagad spēj konfliktējošām pusēm
palīdzēt izprast sevi un savu partneri, aizstāvēt sava bērna intereses,
atrisināt konfliktus sarunu ceļā, pieņemt visām pusēm izdevīgus lēmumus un saglabāt esošās attiecības.
Ar mediācijas palīdzību visbiežāk

Formalitātes ir jākārto!

aizbildnību, audžuģimeni vai ārpusģimenes aprūpes iestādi, ko
tautā sauc par bērnunamu,” stāsta
Bāriņtiesas priekšsēdētāja. Līdz šim
iespēju robežās visiem bērniem ir
mēģināts rast iespēju iecelt aizbildni vai nogādāt bērnu audžuģimenē, kurā viņš uzturas līdz tam
laikam, kamēr viņu adoptē, ieceļ
aizbildni vai līdz bērns sasniedz
pilngadību. “Šobrīd no Siguldas
novada teritorijā deklarētajiem
bērniem tikai viens atrodas ārpus-

ģimenes aprūpes iestādē, bet divi –
zīdaiņu namā,” precizē Daina
Reizenberga.
Siguldas novada Bāriņtiesa strādā arī ar jautājumiem, kas saistīti
ar bērna adopciju.
“Adoptēt bērniņu līdz viena
gada vecumam Latvijā ir visai sarežģīti, jo likums paredz, ka adoptēt
var tikai juridiski brīvu bērnu, bet
juridisko brīvību nereti iegūst tikai
gada vecumā, jo jāsakārto dokumenti, kas saistīti ar viņa bioloģiskajiem vecākiem. Tiem bērniem,
kurus atstāj “glābējsilītē”, šis ceļš ir
mazliet īsāks, bet jebkurā gadījumā
bērna adopcija ģimenē ir vislabākais bērnam,” stāsta Bāriņtiesas
priekšsēdētāja, papildinot, ka šobrīd
mātei (vai abiem vecākiem), kura
(kuri) nevēlas audzināt savu bērnu,
ir jānāk uz Bāriņtiesu un jāraksta
iesniegums/piekrišana bērna adopcijai citā ģimenē, bet ir gadījumi,
ka pēc bērna piedzimšanas mātes
vienkārši no Dzemdību nama aiziet, nenokārtojot vajadzīgās formalitātes.
Savukārt tiem, kuri vēlas
adoptēt bērniņu, vispirms jāiegūst atzinums, ka viņi ir atzīti par
adoptētājiem, izsakot savas vēlmes
par iespējamo bērniņa vecumu,
citiem vēlamiem/nevēlamiem parametriem. Kad parādās atbilstošs
bērniņš, adoptētājiem tiek sniegta
pilna informācija par bērna pagātni
un viņiem ļauj pieņemt lēmumu –
uzsākt iepazīties ar bērnu vai tomēr
ne. Likums paredz, ka apmēram
pusgadu ilgu periodu bērns var
dzīvot pie topošajiem vecākiem
un ģimene ir ciešā Bāriņtiesas uzraudzībā un tikai pēc tam tiek pieņemts lēmums par adopciju bērna
interesēs. Adopcijas rezultātā bērns
kļūst par viņu bērnu, iegūst viņu

Vēl ļoti svarīga sfēra, ar ko
nodarbojas Bāriņtiesa, – rīcībnespējīgas personas mantisko lietu
sakārtošana, tostarp mantojuma,
dāvinājuma pieņemšana vai nepieņemšana, mantas atsavināšana,
mantas iegūšana un tamlīdzīgi.
“Katrs gadījums ir citādāks, un ar
to šis darbs ir interesants – katru
reizi kaut kas cits. Un tāpēc mēs
iedziļināmies katrā lietā, katrā
sīkumā. Mantojumus vai dāvinājumus mēdzam arī nepieņemt, jo
bērnu interesēs ir nepieņemt īpašumu vai mantu, kurai ir apgrūtinājumi, lielas parādsaistības vai
citas problēmas,” stāsta Bāriņtiesas
priekšsēdētāja. Viņa skaidro, ka
Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī par
rīcībnespējīgām personām un viņu
mantu.
Šobrīd aktuāla problēma ir
Latvijas Republikā atstātie bērni,
kuru vecāki aizbraukuši peļņā uz
ārvalstīm. Daina Reizenberga lūdz
vecākus pilnvarot personas, kurām
viņi uztic savu bērnu un kuras viņu
prombūtnes laikā spēs aprūpēt un
pārstāvēt viņu bērnu. Tikai pilnvarotā persona varēs risināt jautājumus, kas saistīti ar bērna aprūpi
un bērna pārstāvību.
Vecākiem, kuri gatavojas izbraukt no valsts, būtu nepieciešams
atnākt uz konsultāciju Bāriņtiesā,
lai kopīgi atrisinātu iespējamās
problēmas saistībā ar viņu bērnu,
kurš paliek Latvijas Republikā, jo
katrs gadījums ir atšķirīgs un risinājumi var būt visdažādākie.
Jautāta par to, kā Bāriņtiesas
priekšsēdētāja atpūšas no sarežģītā darba, kurā nākas sastapties ar
strīdiem, negācijām un negatīvu informāciju, viņa nosmej, ka vienmēr
palīdz mūžīgais optimisms un pieredze. “Esmu iemācījusies neņemt
darbu uz mājām, bet mājās palasīt labu grāmatu un atslēgties no
domām par darbu. Pozitīvi mani
uzlādē ceļošana, tāpēc, ja izdodas
izbrīvēt laiku un finanses to atļauj,
cenšos apskatīt pasaules skaistākās
vietas. Viena no manām mīļākajām
vietām ir Parīze – tur novēlu aizbraukt ikvienam,” smaidā atplaukst
Bāriņtiesas vadītāja.
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Kultūra
PASĀKUMI JŪNIJĀ sIGULDAS NOVADĀ
30. maijā
plkst. 9.00

Drošības diena

Mores pamatskola

27. maijā
–12. jūnijā

Siguldas novada pašvaldības iestāžu darbinieku
vaļasprieku izstāde “Tādi esam…”. Darba dienās plkst.
10.00–19.00, sestdien, svētdien plkst. 10.00–14.00.
Ieeja bez maksas
Bērnu aizsardzības dienai veltīts koncerts “Saules
Raibumiņi”
Rokdarbu diena “Dari pats un māci citiem”

Siguldas pagasta
kultūras nams

Tematiskais cikls: Koncerti un performances dabā
“Aizraujošais džezs”. Piedalās Siguldas Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” audzēkņi un Viļņa Kundrāta
džeza kvartets, vīru tubu kvartets “Tubulogia”. Izstāde
“Vilciens”, radošās darbnīcas, deju priekšnesumi un
mēmais kino. Ieeja bez maksas
“Sigulda Jazz”

Dzelzceļa stacija

1. jūnijā plkst.
12.00
4. jūnijā plkst.
11.00–14.00
4.jūnijā
plkst.
13.00–14.00

4. jūnijā
plkst. 14.00
5. jūnijā
plkst. 14.00
5. jūnijā
plkst. 18.00
12. jūnijā
plkst. 17.00

12. jūnijā
plkst.
13.00–18.00
Līdz 13.
jūnijam
14. jūnijā
plkst. 17.00
14. jūnijā
plkst. 17.30
15. jūnijā
plkst. 18.00
17. jūnijā
plkst. 19.00
18. jūnijā
plkst. 14.00
18. jūnijā
plkst.
12.00–16.00
19. jūnijā
plkst. 9.00–
15.00
19. jūnijā
plkst. 14.30
21. jūnijā
plkst. 19.00
22. jūnijā
plkst. 19.00
23. jūnijā
plkst. 19.00

Koncerts “Ar sauli kabatā”. Piedalās deju studija
“Mēness”, bērnu kolektīvi un individuālie izpildītāji.
Ieeja bez maksas
Siguldas Tautas teātra pirmizrāde E. H. Portere
“Polianna”. Ieeja – Ls 2; pensionāriem, skolēniem – Ls
1,50. Notiek biļešu iepriekšpārdošana
Tematiskais cikls: Koncerti un performances dabā
“Latviskais piesitiens”. Piedalīsies profesionāli
mūziķi – Dzintra Erliha, Liene Circene, kapella, Sigudas
Mākslu skolas audzēkņi un pedagogi. Pasākumu
kuplinās deju priekšnesumi, izstāde, rotaļas
Vasarsvētki
Siguldietes Laumas Vītolas gleznu izstāde “Domu
krāsas”. Darba dienās plkst. 9.00–17.00. Ieeja bez
maksas
“Pieminēt, lai neaizmirstu”. Piemiņas brīdis
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
Tematisks pasākums, veltīts Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienai
Jāņu galda noformējums, izmantojot floristikas
elementus. Pasniedzēja – floristikas grupas “Flora+”
vadītāja Anitu Piroga. Dalības maksa – Ls 2.50
Jāņu ielīgošana kopā ar Andu Ābeli un folkloras kopu
“Laiva”
Tematiskais cikls: “Koncerti un performances dabā”.
Piedalās Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis”
pūtēju orķestris ”Sudrabskaņa”
Ziedu svētki. Lauku labumu un amatnieku tirdziņš,
radošā darbnīca “Pieci ziedi Tev!”, ziedu izstāde,
saistoši stāsti par muižas dārzu un parku, un par
muižas vīna gatavošanu
Zāļu tirgus

Siguldas pilsdrupu
estrāde un Jaunā
pils
Allažu tautas nams
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muiža
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs
Pie piemiņas akmens “Lielā stēla”
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs
Ābelītes kalnā (pie
Allažu pagasta
robežas uz
Allažmuižas pusi)
Siguldas Jaunās
pils dārzs
Krimuldas muiža

Svētku laukumā
Turaidas
muzejrerzervāts
Turaida Jāņa kalns

Jāņu ielīgošana kopā ar Siguldas pagasta jaukto kori
“Sigulda”
Līgo dienas pasākums “Lai siera ritulis ripo...”

Siguldas pagasta
kultūras nams
Mores pagasts

Annai Vanagai
100 gadu
jubilejā!
Siguldas
novada Dome

Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis” 30. maijā no plkst.
14.00 līdz 19.00 notiks atvērto
durvju diena, kur būs iespēja iepazīties ar visiem nākamā gada
piedāvājumiem mūzikā, mākslā,
teātrī un dejā, kā arī iegūt konsultācijas par iestājeksāmeniem
profesionālās ievirzes izglītības

programmā mūzikā. Audzēkņu
uzņemšana notiks no 30. maija līdz 8. jūnijam, vecākam vai
pieaugušajam atnākot uzrakstīt
iesniegumu 115. kabinetā. Profesionālās ievirzes programmā
mūzikā iestājeksāmens notiks
2. jūnijā no plkst. 14.00 līdz
19.00.

Starptautiskais jauno mūziķu
izpildītāju konkurss “Sigulda 2011”

“Trejdeviņas Jāņu zāles” – tējas zāļu vākšana un Jāņu
dziesmu mācības
Vasaras saulgriežu svētki

Sirdsmīļi
sveicieni
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Mores kultūras
nams
Maija parks

Atvērto durvju diena Mākslu skolā
“Baltais flīģelis”

Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis” 31. maijā norisināsies XX starptautiskais jauno
mūziķu izpildītāju konkurss
“Sigulda 2011”.
Konkursā piedalās bērni
vecumā no 10 līdz 16 gadiem,
sacenšoties starp dažādiem

Siguldā muzicēs “Čikāgas piecīši”
Amerikas latviešu vokāli instrumentālais ansamblis “Čikāgas
piecīši” šogad svin 50 gadu jubileju, kurai par godu ansambļa dalībnieki 5. augustā sniegs koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē.

Biļetes uz “Čikāgas piecīšu” koncertiem iepriekšpārdošanā var iegādāties “Biļešu
paradīzes” kasēs un internetā
www.bilesuparadize.lv. Biļešu cenas ir 3–6 lati.

Allažu pamatskola
10. jūnijā plkst. 17.00
Mores pamatskola
10. jūnijā plkst. 17.00
Siguldas 1. pamatskola
9. jūnijā
Siguldas 2. vidusskola
10. jūnijā (9. klase)
17. jūnijā (12. klase)
Siguldas Valsts ģimnāzija
10. jūnijā (9. klase)
17. jūnijā (12. klase)
Siguldas Novada vidusskola
10. jūnijā (9. klase)
11. jūnijā (12. klase)
Siguldas Sporta skola
9. jūnijā
Mākslu skola
3. jūnijā plkst. 18.00

Skaistajā izlaidumu
laikā sveicam pedagogus, absolventus
un viņu vecākus,
novēlot sekmes arī
turpmākajā zinību
apguvē!

“Sigulda Jazz” pasākumi pilsdrupu estrādē
Ar pirmo starptautisko džeza festivālu “Sigulda Jazz” 4. jūnijā tiks atklāta brīvdabas mūzikas festivālu sezona Latvijā.
Jau plkst. 14.00 festivāla
koncertus atklās Latvijas džeza
jaunā paaudze – “Rīgas Doma
kora skolas audzēkņu kombo” un
“City Jazz Youth Band”, bet pašā
noslēgumā ar īpašu programmu
un viesiem uzstāsies bigbends
“Sigulda”. Īpaši šim pasākumam
gatavojas arī pilnīgi jauns kolektīvs “Acoustic Guitar Master’s

Trio”, kurā savas prasmes ir apvienojuši trīs ģitāras spēles meistari, kuru vārdi komentārus neprasa: Aivars Hermanis, Mārcis
Auziņš un Kaspars Zemītis!
Paralēli festivāla koncertiem
“EPSON” džeza kinozālē Jaunās
pils telpās tiks rādītas dokumentālās filmas par džeza vēsturi un attīstību. Festivāla norises vietā būs apskatāma Latvijas
džezam veltīta fotomākslinieka
Sergeja Budanova fotogrāfiju
izstāde no kolekcijas “EPSON

Roots and Fruits”.
Festivāla noslēgumā, aptuveni plkst. 1.30 naktī, no Siguldas
uz Rīgu dosies “A vilciens” (nosaukums aizgūts no Duke Ellington “Take the A Train”), kura pasažierus izklaidēs džeza mūziķi.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā – 6,99 lati. Pēc 1. jūnija un
koncerta dienā biļetes maksās
dārgāk. Biļetes var nopirkt internetā un Biļešu servisa tirdzniecības punktos visā Latvijā,
kā arī www.bilesuserviss.lv.

SVEICAM!
Siguldas novada Dome
sirsnīgi sveic
MAIJA apaļo jubileju
gaviļniekus:

80 gadi Vija Bērziņa, Alīna
Sirds var vienmēr gaismu izstarot,
Spīdēt, sildīt, satraukt, aplaimot
Un ikvienam savā tuvumā
Likt no jauna atplaukt sirsnībā.
Tā jau saule – augstu debesīs,
Tālu lidojot no zemes šīs –
Spožiem, siltiem stariem puķes
skauj
Un tām savā gaismā ziedēt ļauj.
(A. Bārda)

instrumentiem – taustiņinstrumenti, stīgu instrumenti,
pūšaminstrumenti, sitaminstrumenti un tautas instrumenti.
Šāds konkursu formāts Latvijā
šobrīd ir vienīgais. Ir pieteikušies dalībnieki arī no citām valstīm – Lietuvas un Serbijas.

Izlaidumi Siguldas
novada izglītības
iestādēs

Sārna, Jānis Bērziņš, Ausma
Krūmiņa, Astra Matisone, Ivars
Bērziņš, Irena Ādamsone, Artūrs
Kirkils

85 gadi Ruta Veličko, Velta
Eglīte, Aloizs Paiders

90 gadi Genovefa Supe, Erna
Jaunķiķe, Elza Balode

95 gadi Roberts Kalniņš

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā APRĪLĪ
Reģistrētas 23 bērnu piedzimšanas – 14 meitenes un 9 zēni.
Bērniem doti vārdi – Iveta, Keita, Milena, Alise, Elīna, Emīlija, Enija,
Mariabella, Annija, Elza, Paulīne, Adriana, Keita Elizabete, Ralfs,
Gustavs, Roberts, Marsels, Ričards, Arvils, Everts,
Kristiāns, Arjuns, Jānis Elijs.
Reģistrētas 6 laulības
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
Nākamais izdevums 21 jūnijā!

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. maijs, 2011.

